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ΘΕΜΑ : ∆ηµοσίευση υπουργικής απόφασης περί αποφαινοµένων και 
γνωµοδοτούντων οργάνων του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε και των εποπτευοµένων 
νοµικών προσώπων, σε συµβάσεις του ν. 3316/05. 

Σας πληροφορούµε ότι στο ΦΕΚ Β΄υπ’ αριθµ. 447/3-4-2007 δηµοσιεύθηκε η απόφαση 

του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆17γ/07/45/ΦΝ 439.4/13-3-2007, µε την οποία καθορίζονται 

τα αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης 

συµβάσεων µελετών και συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/05. Η απόφαση έχει εκδοθεί 

κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 3316/05 και έχει εφαρµογή στις 

συµβάσεις που αναθέτουν τόσο οι υπηρεσίες του Υπουργείου, όσο και τα 

εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως αν έχουν τη µορφή δηµοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 1 της απόφασης). 

1. Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στην ορθή εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 

3, που αφορά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Προϊσταµένης Αρχής. Οι 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 3316/05, 

είναι οι ακόλουθες:  

Α. Κατά την ανάθεση των συµβάσεων  
Άρθρο 4 παρ. 1 (έγκριση φακέλου έργου), παρ. 3 (Έγκριση συµβατικών τευχών), 

άρθρο 5 (Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης), παρ. 3 (κατ΄ εξαίρεση επιλογή διαδικασίας  

µετά γνώµη του Τεχν. Συµβουλίου),  

άρθρα 6, 7, 8, 9  (έγκριση προκήρυξης),  
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άρθρο 6, παρ. 6 (απόφαση επί ενστάσεων), παρ. 7 (έλεγχος τυπικών δικαιολογητικών 

αναδόχου µετά την ανάδειξή του, προς επαλήθευση ανυπαρξίας κωλυµάτων 

συµµετοχής), παρ. 10 (απόφαση επί ενστάσεων στο στάδιο των τεχνικών 

προσφορών), παρ. 11 (απόφαση επί ενστάσεων κατά της οριστικής κατακύρωσης, 

µετά και τις οικονοµικές προσφορές), παρ. 12 (δικαίωµα Π.Α. για ακύρωση, µαταίωση 

κλπ διαγωνισµού) 

άρθρα 7, 8, 9 (ανάλογες εξουσίες µε άρθρο 6) 

άρθρο 13 παρ. 5 (απόφαση επί ενστάσεων κατά της προκήρυξης - αρµόδια η ΠΑ που 

εγκρίνει την κατακύρωση), 

άρθρο 15 παρ. 1 (διεξαγωγή ελέγχου στα τυπικά δικαιολογητικά του αναδόχου) 

άρθρο 18 παρ. 3 (αποκλεισµός διαγωνιζοµένου σε περίπτωση απαγορευµένης 

υποκατάστασης κατά την ανάθεση) 

άρθρο 21 (ορισµός µελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

Β. Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων: 
Άρθρο 23 (κοινοποίηση πρόσκλησης για υπογραφή σύµβασης, µαζί µε κατακυρωτική 

απόφαση), 

άρθρο 26 (έγκριση υποκατάστασης αναδόχου), 

άρθρο 27 (έγκριση παράτασης προθεσµίας), 

άρθρο 29 παρ. 7 (έγκριση Συγκριτικού πίνακα και Υπογραφή Σ.Σ.), 

άρθρο 32 παρ. 3 (απόφαση σε αίτηµα αποζηµίωσης λόγω υπερηµερίας εργοδότη), 

άρθρο 34 παρ. 4 (απόφαση επί αιτήσεως διαλύσεως συµβάσεως), 

άρθρο 35 (µαταίωση διάλυσης σύµβασης),  

άρθρο 37 (παραλαβή σύµβασης), 

άρθρο 38 (Ανάθεση καθηκόντων πραγµατογνώµονα), 

άρθρο 41 (απόφαση επί ενστάσεων κατά πράξεων της ∆.Υ.), 

2. Οι αρµοδιότητες που κατανέµονται µε την απόφαση θα ασκούνται από τα νέα 

όργανα µετά την 3-5-2007 (άρθρα 7 και 8 της απόφασης). Συνεπώς αποφάσεις που 

θα ληφθούν, στα πλαίσια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων µετά την 

ηµεροµηνία αυτή πρέπει να ληφθούν από τα νέα όργανα.  

3. Τονίζεται ότι οι αρµοδιότητες θα ασκούνται µετά την ως άνω ηµεροµηνία από τα 

νέα όργανα, ακόµα και στις εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης. Συνεπώς 

ακόµα κι αν στην προκήρυξη συγκεκριµένης σύµβασης ορίζεται άλλο όργανο, η 

άσκηση των αρµοδιοτήτων του παύει στις 2-5-2007 και περιέρχεται στα νέα όργανα.  

4. Σχετική έγγραφη ειδοποίηση της αρµόδιας υπηρεσίας ανάθεσης και εκτέλεσης των 

συµβάσεων πρέπει να σταλεί (ανάλογα µε την περίπτωση) στους διαγωνιζόµενους ή 
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στον ανάδοχο, ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα στην οµαλή εξέλιξη των 

διαδικασιών.  

5. Ενστάσεις που τυχόν ασκούνται και απευθύνονται ενώπιον της µέχρι την 2-5-2007 

Π.Α. (δηλαδή κατονοµάζουν ως Π.Α. το παλιό όργανο)  εκδικάζονται µετά την 3-5-2007 

από τα νέα όργανα, χωρίς από την εσφαλµένη αναφορά των οργάνων να προκύπτει 

ζήτηµα απαραδέκτου. 

Η εγκύκλιος αυτή, µε συνηµµένη την υπουργική απόφαση, να γνωστοποιηθεί σε όλους 

τους αρµόδιους για την εφαρµογή της υπαλλήλους, οι οποίοι και εντέλλονται να την 

εφαρµόσουν.  

Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε (ggde.gr). 

 

          Ο     ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

         

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε                                                                         

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε                  Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ    

4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε                       
5. Γραφεία κ.κ. Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε                                

6. ∆/νση ∆17(10)                                                          ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
7. ∆/νση  Πληροφορικής της ΓΓ∆Ε                 

   (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)    
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